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Nieuwsbrief 32 juni 2016

Deze nieuwsbrief informeert u over 

het project IJsseluiterwaarden Olst. 

De nieuwsbrief wordt verstuurd naar 

eigenaren, gebruikers en bewoners van 

het gebied, naar de media en verdere 

belangstellenden.

Aan het project IJsseluiterwaarden Olst 

nemen de volgende partijen deel:

•  provincie Overijssel

•  gemeente Olst-Wijhe

•  Staatsbosbeheer

•  Waterschap Drents-Overijsselse Delta

•  Waterschap Vallei en Veluwe

•  Rijkswaterstaat Oost-Nederland

•  ministerie van Economische Zaken

•  ministerie van Infrastructuur en Milieu

Colofon
teksten: Boivin Tekstproducties

fotografie: Bertus Boivin, Beeldbank 

Staatsbosbeheer, Cloudshots, K3Delta en 

Waterschap Vallei en Veluwe

vormgeving en drukwerk: provincie 

Overijssel

Meer informatie

Meer informatie over het project 

kunt u krijgen bij Cleo Hubers, 

omgevingsmanager bij Staatsbosbeheer, 

(06) 52 401 716,  

c.hubers@staatsbosbeheer.nl.

Ook het aanmelden of afmelden voor 

deze nieuwsbrief en het doorgeven van 

adreswijzigingen kan met een mailtje via 

haar.

Voor vragen over de uitvoering kunt u 

contact opnemen met Vincent van Vuure 

(Boskalis Nederland), (06) 25 067 614, 

vincent.van.vuure@boskalis.com.

Informatie over het project op 

internet vindt u op 

www.ijsseluiterwaardenolst.nl.

In dit nummer o.a. informatie 

over de nieuwe nevengeul in 

de Welsumerwaarden en de 

nieuwe natuur rond de geul in de 

uiterwaarden bij Fortmond

Piet Winterman (Staatsbosbeheer): ‘We willen een 
goede partner zijn voor alle betrokken partijen’

Piet Winterman is programmadirecteur Deltanatuur bij Staatsbosbeheer. Sinds 

begin vorig jaar de Dienst Landelijk Gebied werd opgeheven, is zijn organisatie 

verantwoordelijk voor de uitvoering van IJsseluiterwaarden Olst. We spraken met 

hem over de laatste loodjes van het project. Deze zomer rondt de aannemer het 

werk af.

Het publiek associeert een natuur

organisatie als Staatsbosbeheer niet 

meteen met een groot civieltechnisch 

werk.

‘Toch past die ontwikkeling inmiddels heel 

goed bij Staatsbosbeheer. We krijgen steeds 

meer maatschappelijke taken. Als je bedenkt 

dat eenderde van al onze grond direct aan 

de grote rivieren en langs de kust ligt, is het 

ook logisch dat wij ons met waterveiligheid 

en waterkwaliteit zijn gaan bezighouden. Dit 

is de basis van ons Deltanatuur-programma: 

hoe combineren we onze aloude taken op 

het gebied van natuurbeheer en natuur-

ontwikkeling op een goede manier met de 

grote werken die voortkomen uit overheids-

programma’s langs de rivieren en kust? Denk 

aan Ruimte voor de Rivier, NURG – ofwel 

Nadere Uitwerking Rivierengebied - en de 

Kaderrichtlijn Water. We willen daar een 

goede partner voor alle betrokken partijen 

zijn. Trouwens, vergeet niet dat als het werk 

klaar is en de aannemer weggaat, wij als 

beheerder bij de IJsseluiterwaarden Olst be-

trokken blijven. Je kunt je voorstellen dat het 

voordelen heeft om in een vroeg stadium 

direct bij zo’n project betrokken te zijn.’

Wat levert dit project Staatsbosbeheer 

op?

‘Voor Staatsbosbeheer zorgt 

IJsseluiterwaarden Olst ervoor dat de 

Duursche Waarden een flink stuk uitgebreid 

kunnen worden en dat is echt een cadeautje 

voor heel veel mensen. De Duursche 

Waarden zijn één van onze pareltjes. Meer 

dan twintig jaar geleden bepleitte het Plan 

Ooievaar de terugkeer van de dynamische 

natuur in ons rivierengebied. We gingen 

uiterwaarden weer als natuurgebied 

inrichten en ons eerste project was hier in 

de Duursche Waarden. Het is onvoorstelbaar 

hoe de natuur zich daar in zo korte tijd 

ontwikkeld heeft. Zelfs uit het buitenland 

komen mensen kijken hoe onze delta er 

vroeger uitgezien heeft. Nu krijgen we meer 

kans  om De Enk bij de Duursche Waarden  

als één groot robuust gebied met bossen 

en grasland  te beheren voor mens, natuur 

en waterveiligheid. Iedereen is blij met dit 

project, wij als Staatsbosbeheer horen daar 

zeker bij!’
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Project IJsseluiterwaarden Olst deze zomer afgerond

Het is bijna zo ver. Na tien jaar voorbereiding en uitvoering nadert het project IJsseluiterwaarden Olst zijn voltooiing. Op de 

rechter oever bij het kleine Fortmond ligt de nevengeul er al een tijdje, aan de andere kant van de IJssel bij Welsum wordt 

nu de laatste hand aan de nieuwe geul gelegd. Deze zomer heeft de IJssel in de uiterwaarden de extra ruimte gekregen die 

ze nodig heeft. En is er flink wat nieuwe natuur ontstaan! Wie hier een tijdje niet geweest is, zal zijn ogen niet geloven…

Cleo Hubers is als omgevingsmanager bij 

Staatsbosbeheer dagelijks bij het project be-

trokken. Ze legt uit waarom de nieuwe geu-

len langs de IJssel belangrijk zijn: ‘Bij hoge 

waterstanden kun je zo voorkomen dat de 

dijken gevaar lopen. De extra waterberging 

in de uiterwaarden gaat ervoor zorgen dat 

het rivierpeil hier ongeveer zeven centimeter 

kan dalen. Het mes snijdt aan twee kanten, 

want de extra ruimte in de IJsseluiterwaar-

den gebruiken we voor natuur en recreatie. 

Elke keer verbaas ik me erover hoe snel de 

natuur haar kansen aangrijpt!’

Honderd afvaarten

In april 2014 begon de Combinatie IJssel-

uiterwaarden Olst van de aannemersbedrij-

ven Boskalis en Van Hattum en Blankevoort 

met de aanleg van de nevengeul bij de 

buurtschap Fortmond. Later verplaatsen 

de werkzaamheden zich naar de Welsu-

merwaarden op de westelijke oever van de 

IJssel.

Het werk daar heeft door een onteigenings-

procedure eerst bijna een jaar stilgelegen, 

maar daarna ging het snel, vertelt uitvoerder 

Vincent van Vuure van Boskalis: ‘Sinds 

januari dit jaar varen vrijwel dagelijks 

schepen naar het IJsselmeer. Elk schip 

heeft ongeveer 1500 ton grond aan 

boord, ofwel dertig vrachtautoladingen. 

We voeren het zand aan met pushers, 

zware vrachtauto’s. Er zijn zo’n honderd 

afvaarten richting Marker Wadden. We 

brachten ook zand naar het buurproject 

Hoogwatergeul Veessen-Wapenveld, een 

stukje noordelijker.’

De nevengeul in de Welsumerwaarden 

heeft op sommige plaatsen een breedte 

van zo’n 130 meter. Zodra de laatste grond 

verscheept is, begint de aannemer met 

de aansluiting van de geul op de rivier. 

Inmiddels is de Veerweg tussen pont en 

IJsseldijk versterkt met steenbestorting en 

zijn de grasbetonstroken met een meter 

verbreed. Voor de vakantie komen er nieuwe 

afrasteringen en recreatieve voorzieningen, 

zoals het ´struinpad´ in het zuidelijke deel van 

het gebied.

Over de samenwerking met de omgeving is 

Vincent van Vuure prima te spreken: ‘Er was 

altijd overleg met de buurt mogelijk. We 

hebben goed ons werk kunnen doen.’ Cleo 

Hubers sluit zich graag bij hem aan: ‘Tijdens 

het hele project hebben we de omgeving 

er steeds bij betrokken. Eerst in Fortmond, 

nu weer in Welsum. We hebben zo goed 

mogelijk rekening met de buurt gehouden 

en dat heeft zich uitbetaald in een goede 

samenwerking. Het resultaat mag er zijn, 

nog even en je weet niet beter dan dat de 

IJsseluiterwaarden Olst er altijd zo hebben 

uitgezien.’
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Nieuwe natuur in de IJsseluiterwaarden Olst

Behalve voor meer veiligheid langs de oevers van de IJssel zorgt het project IJsseluiterwaarden Olst ook voor extra ruimte 

voor natuurontwikkeling in combinatie met meer recreatiemogelijkheden. ‘Natuur en cultuur stromen hier samen‘ is het 

motto. Infocentrum IJssel bij Den Nul aan de rand van het gebied is een prima uitvalsbasis om de nieuwe natuur bij Fort-

mond zelf te verkennen.

Vanuit het Infocentrum brengt een  

deinende drijfbrug je over de Lange Kolk 

naar de IJsseldijk. Boswachter Beheer Corné 

Balemans wijst ons op de verschillen in 

kleur van de graslanden richting Fortmond. 

In het weiland aan de zuidkant is het gras 

egaal groen, noordelijk ervan heeft zie je 

allerlei soorten groen en veel pinksterbloem 

en paardenbloem. Hij vertelt: ‘Hier kun je 

mooi het verschil zien tussen het agrarische 

landschap en het veel schralere land dat wij 

in beheer hebben. Een of twee keer per jaar 

maaien we het, mest geven we nooit en zo 

wordt het land steeds schraler. Gevolg is dat 

de biodiversiteit toeneemt. De planten die 

van nature in de uiterwaarden thuishoren, 

komen weer terug. In die nieuwe natuur 

zie je de vogels weer die van dit soort ver-

ruigende terreinen houden. Ook zie je weer 

vlinders en libellen die hier die planten en 

bloemen vinden die ze nodig hebben.’

Corné Balemans heeft veel overlegd met 

de mensen uit de omgeving. Ze gaven aan 

dat je het gebied tussen de IJsseldijk en 

Fortmond aan weerszijden van de nieuwe 

geul open zou moeten houden: ‘Ze wilden 

de weidsheid van hun landschap niet kwijt. 

Staatsbosbeheer werkt daar graag aan mee. 

Met begrazing door rundvee en paarden 

gaan we ervoor zorgen dat opslag van 

bomen in dat deel van het gebied geen 

kans krijgt. Elders zal zich ooibos kunnen 

gaan ontwikkelen. De nieuwe bossen zullen 

op den duur ongemerkt overgaan in de 

Duursche Waarden. Zo ontstaat één grote 

robuuste eenheid van zo’n 350 hectare.’

ZELF DE NIEUWE NATUUR BIJ  

FORTMOND VERKENNEN

Boswachter Publiek Anja Nijssen werkt 

met haar collega’s in Infocentrum 

IJssel. Haar taak is onder andere om het 

publiek voorlichting te geven dat het ge-

bied komt bezoeken. Op overijsselstaats-

bosbeheer.wordpress.com (IJsselvallei) 

houdt ze een weblog bij om het laatste 

nieuws door te geven.

Vanuit het Infocentrum kunt u op eigen 

gelegenheid het gebied verkennen. 

Onderweg staan op allerlei plekken 

informatiepanelen. Vergeet niet via de 

nieuwe Juttengatsbrug over de nieuwe 

geul Fortmond en de oude steenfabriek 

te bezoeken. Vanaf de uitkijktoren daar 

heeft u een prachtig uitzicht over de 

IJssel en de Duursche Waarden.

Als u ‘s zomers naar het Infocentrum 

komt, vergeet dan niet de zwemspullen 

mee te nemen. Naast het centrum ligt 

het prachtige natuurbad De Lange Kolk!

Infocentrum IJssel Den Nul

Rijksstraatweg 109

8121 SR  Den Nul

(0570) 74 50 40

www.infocentrumijssel.nl

Onlangs is bij het Informatiecentrum 

IJssel een comfortabele vissteiger (foto) 

gebouwd. Dankzij een verhard pad 

vanaf de parkeerplaats en voorzieningen 

op de steiger kunnen ook mensen in een 

rolstoel hier komen vissen. Bouw van de 

steiger werd mogelijk gemaakt dankzij 

een subsidie van de provincie Overijssel.
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Waterschap Vallei en Veluwe start met aanleg KRW-geul Welsumerwaarden

Stand van zaken werkzaamheden K3Delta in de Roetwaarden en de Hooge Waard

Na de zomer begint Waterschap Vallei en Veluwe met de aanleg van een nevengeul Welsumerwaarden. Aannemer Ploegam/

Van den Biggelaar neemt de uitvoering voor zijn rekening. De nieuwe geul wordt gerealiseerd als onderdeel van het project 

Kader Richtlijn Water IJssel en verbindt beide geulen die binnen het project IJsseluiterwaarden Olst zijn aangelegd. Eerder in 

deze nieuwsbrief heeft u kunnen lezen over de zuidelijke geul bij de Veerweg Welsum waar op dit moment de laatste hand 

aan wordt gelegd.

Het KRW-project moet zorgen voor een be-

tere waterkwaliteit in de IJssel en haar uiter-

waarden. In totaal worden voor dit project 

langs de IJssel zo’n dertig maatregelen in 

de vorm van ecologische oevers en geulen 

uitgevoerd zodat vissen en ander waterleven 

zich beter kunnen ontwikkelen. (Zie voor 

meer informatie www.krwijssel.nl.)

Varianten

Voor de aanleg van de KRW-geul bestaan op 

dit moment nog twee varianten. Variant A is 

het resultaat van een traject van visievorming 

en onderzoek en wordt gedragen door alle 

belanghebbenden. De opdrachtnemer heeft 

variant A uitgewerkt tot een variant B. De 

nieuwe variant loopt deels iets westelijker 

en volgt meer de geomorfologie, dus de 

natuurlijke hoogten en laagten die daar in de 

uiterwaarden aanwezig zijn (zie tekening). 

Het ecologische effect van beide varianten 

is gelijk, bovendien worden beide varian-

ten gerealiseerd op gronden in eigendom 

van Staatsbosbeheer. Waterschap Vallei 

en Veluwe en Staatsbosbeheer overleggen 

hierover nog. Ook zijn er gesprekken met 

de gemeente Olst-Wijhe. Binnenkort wordt 

een keuze gemaakt en kan de realisatie naar 

verwachting na de zomer starten.

ROETWAARDEN  In de plas Roetwaarden 

op de rechter IJsseloever is de invaart 

gereed en kunnen de schepen vanaf de 

rivier de plas binnenvaren. Met overtollige 

grondstromen legt K3Delta een tweede 

slikplaat langs de oever aan. Als de invaart 

weer wordt gesloten, is het project volledig 

afgerond. Dit zal naar verwachting in de 

loop van volgend jaar zijn. Nu al zijn er de 

nodige resultaten van de herinrichting te 

zien. Waterplanten voelen zich er steeds 

beter thuis en er zijn verschillende plekken 

waar vissen paaien.

HOOGE WAARD  De geul ten zuiden van 

de plas Hooge Waard op de linker oever is 

vóór de bouwvakantie klaar. De vrijkomende 

grond die niet elders herbruikbaar was, is 

gebruikt voor de herinrichting van de plas. 

Hiermee is 30 procent van de herinrichting 

gereed. Voor de overige 70 procent zal 

grond- en waterbodem per schip worden 

aangeleverd. K3Delta voert gesprekken met 

Rijkswaterstaat om tijdelijk naar de Hooge 

Waard te mogen varen. Voor het project zal 

in de toekomst geen aanvoer per as meer 

plaatsvinden.

Voor meer informatie over de werkzaam-

heden in beide plassen kunt u contact 

opnemen met projectleider Wim Vermeule 

van K3Delta: op telefoonnummer (024) 348 

88 60 of via w.vermeule@k3delta.nl.
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